Návrh Závěrečného účtu obce Bečváry za rok 2016
Údaje o obci : Obec Bečváry, se sídlem Bečváry 161, 281 43 Bečváry
Tel: 321 796 346, email: oubecvary@volny.cz, webové stránky: www.becvary.cz
IČO:00235245
Počet obyvatel k 31.12.2016 : 992
Zastupitelstvo obce v roce 2016:
Z komunálních voleb dne 11.10.2014 vzešlo 11 členné zastupitelstvo obce. Ustavující zasedání

zastupitelstva obce se konalo 4.11.2014.
Starosta: Jan Uher
Místostarostka: Jindřiška Šmejkalová
Členové OZ: Josef Čáslav, Ing. Miroslav Černý, Leoš Holub, Jana Kubínová, Milan Novák, Ing. Josef
Nouzák, Ing. Jiří Stoupa, Jiřina Svobodová, Martin Zvoník.
Výbory zastupitelstva obce:
Kontrolní výbor: Ing. Miroslav Černý – předseda, členové - Jana Kubínová, Jiřina Svobodová
Finanční výbor: Ing. Jiří Stoupa – předseda, členové – Milan Novák, Ing. Josef Nouzák

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016:
v Kč
Daňové příjmy - třída 1
Nedaňové příjmy - třída 2
Kapitálové příjmy - třída 3
Přijaté dotace - třída 4
Konsolidace (převody mezi účty)položka 4134
Příjmy celkem po konsolidaci

Schválený rozpočet
12.580.000,00
1.108.000,00
144.000,00

Upravený rozpočet
13.393.664,35
1.149.985,40
55.645,00
5.619.451,96
4.739.600,31

Skutečnost
13.370.584,67
1.136.834,37
26.200,00
5.619.451,96
4.739.600,31

13.832.000,00

15.479.146,40

15.413.470,69

Běžné výdaje - třída 5
Kapitálové výdaje -třída 6
Konsolidace (převody mezi účty)položka 5345
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo: příjmy - výdaje

12.477.000,00
1.355.000,00
0

18.124.443,71
2.094.303,00
4.739.600,31

13.772.210,37
1.157.286,00
4.739.600,31

13.832.000,00
0

15.479.146,40
0

10.189.896,06
5.223.574,63

0

0

-5.223.574,63
5.238.199,63

Financování součet třídy 8
Změna stavu kr.prostředků
bankovních účtech

na

Položka 8901 P+/V- přeúčt. vodného a stočného v bytech

Stav běžných účtů k 1.1.2016
Stav běžných účtů k 31.12.2016
Stav pokladny k 31.12.2016

14.625,00
15.933.144,86
21.171.344,49
0

Obec Bečváry hospodařila v roce 2016 podle schváleného rozpočtu ZO dne 15.12.2015 a 10
rozpočtových opatření.

Vyúčtování
úrovně:

finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné

Dotace
Dotace ze SR na výkon st. správy
Dotace na „Rámovou propusť „Středočeský povodňový fond“
Dotace na volby do krajského zastupitelstva
Dotace na zásahovou jednotku SDH

Částka v Kč
145.900,00
693.525,65
39.409,00
1.017,00

Výsledek finančního hospodaření
Hospodářská činnost obce: Obec nemá hospodářskou činnost. Příjmy a výdaje související
s pronájmem bytových a nebytových prostor, pozemků a plynovodu (ZAS Bečváry,
Vodafone, Gasnet s.r.o.) vykazovala obec v rozpočtovém hospodaření. Daň z ekonomické
činnosti obce neodvádí, protože daň je zároveň daňovým výnosem, který obci náleží dle
zákona o rozpočtovém určení daní.
Poskytnuté příspěvky: Příspěvková organizace obce Základní škola a Mateřská škola
Bečváry, okres Kolín – obdržela od obce příspěvek na provoz ve výši 725.802,00 Kč.
Obec poskytla tyto dotace z rozpočtu obce:
TJ SK Bečváry

50.000,-Kč

Obec poskytla tyto finanční dary:
SDH Červený Hrádek

20.000,-Kč

TJ SK Bečváry

50.000,-Kč

Občanské sdružení Hrádeček

10.000,-Kč

Myslivecké sdružení Drahobudice

5.000,-Kč

Z bezúročné půjčky 786.000,- Kč pro SK Bečváry na opravu Sokolovny v Bečvárech
splaceno 636.925,-Kč.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Bečváry skončila hospodaření v roce
2016 ziskem ve výši 44.259,53 Kč. Účetní závěrka je přílohou závěrečného účtu obce.
Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje
v souladu s § 42 odst. 1, zák.č.128/2000 Sb.(o obcích) v platném znění ve dnech 25.11.2016
a 2.2.2017. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,(o přezkoumání
hospodaření ÚSC a DSO).

Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření Obec Bečváry za rok 2016 podle § 2 a § 3 zákona č.
420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě
chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly napraveny.
(§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Upozornění na rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění:
Neuvádí se.
Podíly dle § 10 odst. 4 písm.b) zákona č. 420/2004Sb., v platném znění:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
2,38%
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
2,23%
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
4,49%
Komentář:
Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 149.075,00Kč (půjčka TJ SK Bečváry).
Celkový objem dlouhodobých závazků činí 400.000,00Kč (záloha dotace z MMR - závěrečné
vyúčtování není zatím schváleno).
Přílohy:
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za obec Bečváry
sestavený k 31.12.2016,
Rozvaha obce Bečváry sestavená k 31.12.2016,
Výkaz zisku a ztrát obce Bečváry sestavený k 31.12.2016,
Příloha obce Bečváry sestavená k 31.12.2016, Inventarizační zpráva,
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Bečváry, okres Kolín sestavená
k 31.12.2016, Výkazy Základní školy a Mateřské školy Bečváry, okres Kolín,
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 ze dne 02.02.2017.
Návrh závěrečného účtu obce bude projednán na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Bečváry dne 28.3.2017, součástí zprávy bude i usnesení obecního zastupitelstva. Po
schválení návrhu závěrečného účtu Zastupitelstvem obce Bečváry se stává Závěrečným účtem
obce za rok 2016.
Informace ke zveřejnění
Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen dne 12.3.2017 sejmut: 28.03.2017
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 24.3.2017
nebo ústně při jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce 28.3.2017.
Přílohy nejsou pro svůj rozsah zveřejňovány na úřední desce, pro zájemce jsou k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu. Úplné znění příloh je v elektronické podobě zveřejňováno na
úřední desce na adrese www.becvary.cz.
Vyvěšeno: 12.3.2017
Sejmuto: 28.3.2017
V Bečvárech 12.3.2017
Vypracovala: H. Nouzáková v.r.
Schválil: Jan Uher v.r.

